
APRIL 2020



2



APRIL 2020
43e jaargang nr. 4

De Nieuwsbrief is het huisorgaan van
de Nederlandstalige Vereniging voor 
Dénia en Omstreken.
  
Nederlandstalige Vereniging voor 

Dénia en Omstreken
Postadres: Apartado 168, 03700 Dénia 
Adres: Assagador de la Marjal 3

Las Marinas, 03700 Dénia  
Telefoon: 965 787 760
Website: www.ntvdenia.com 
Email adres: info@ntvdenia.com

Bankrekening: IberCaja: IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614
 BIC CAZRES2Z

Lidmaatschap per kalenderjaar € 50,00 per individueel lid
Lidmaatschap per maand € 12,50 per individueel lid
(maximaal 3 maanden)

BESTUUR
Voorzitter Annelies Akkerman.......638 135 754

voorzitter@ntvdenia.com

Vicevoorzitter Hanka van der Flier.......680 956 562
vicevoorzitter@ntvdenia.com

Secretaris Ria de Groot..................+31 615 297 469
secretaris@ntvdenia.com

Penningmeester Hanneke Thijssen..........+31 654 924 669
 penningmeester@ntvdenia.com

Lid Bar- en Technisch- Ad de Waal....................669 251 038 
beheer barbeheer@ntvdenia.com

Lid Alice Rekkers ...............663 631 974

Lid Marijke Cornelder..........681 234 211
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Van de voorzitter

Normaal gesproken zou dit een voorwoord worden over het Paasfeest.
Hanneke had al heerlijke ideeën om ons te verwennen. Dan komt het
nieuws binnen, we moeten de Casa sluiten. Een nare maatregel, maar
wel heel noodzakelijk. Belangrijk om er voor te zorgen dat niet meer
mensen het virus krijgen. We zitten nu midden in de crisis en zoals het
er uit ziet moeten we nog wel even binnen blijven. 

Wij als bestuur houden elkaar op de hoogte via onze bestuursapp. Om
samen te denken over wat nog meer zouden kunnen we doen? 

Jullie  hebben in de email kunnen lezen  dat je met ons altijd contact
kunt opnemen. 

Het woord wat nu belangrijk is, is SAAMHORIGHEID!!!

Neem bijvoorbeeld even contact op met één van de andere leden. Een
praatje  kan  helpen  om even je  zorgen te  delen;  gewoon voor  een
praatje of wanneer je hulp nodig mocht hebben.

Misschien hebben jullie gezien dat we bezig waren om het terras te
herstellen en deze klus is nu geklaard.

Ik hoop dat we er samen weer heel snel gebruik van kunnen maken.
Samen praten over wat er gebeurd is en dat we weer kunnen genieten
van het voorjaarszonnetje. 

Ik wens iedereen heel veel sterkte en voor sommigen beterschap!!!

Probeer er  iets van te maken en ik  wil  iedereen toch ook een fijne
Pasen toewensen.

De voorzitter 

Annelies Akkerman. 
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Van de bestuurstafel

Op dit moment is alles anders…….

U  bent  altijd  gewend  geweest  de  NTV
Nieuwsbrief  zowel  als  boekje  als  via Internet  te  kunnen ontvangen.
Omdat de Casa gesloten is, heeft het geen zin de boekjes te drukken.

Wij vinden het wel belangrijk u op de hoogte te houden. Daarom kunt
u  de Nieuwsbrief  op dit  moment  alleen maar  in  een digitale  versie
ontvangen.

Als  kersvers  bestuur  ondergingen  we  direct  bij  aanvang  al  een
vuurdoop. Tijdens onze eerste vergadering, waren we getuige van een
stroomstoring. Dit  heeft tot gevolg gehad dat er direct al een aantal
zaken vervangen moesten worden, zoals bijvoorbeeld de koelkasten
en de airco’s. Gelukkig zijn er direct nieuwe apparaten geplaatst, zodat
de geplande activiteiten, met bar, konden doorgaan.

Er is meer gebeurd…..; de plaats waar vroeger de serre stond, heeft
een ware gedaanteverandering ondergaan. De bomen zijn gekapt en
de bestrating is gedeeltelijk vernieuwd. Er is daardoor een veel lichtere
ruimte  ontstaan.  Het  plan  is  om  deze  plek  met  bijvoorbeeld
plantenbakken en nieuwe parasols nog aantrekkelijker te maken. We
hopen dat u in de toekomst elkaar kunt ontmoeten in een gezellige
ruimte.

Plannen heeft het bestuur genoeg…..  wij willen heel graag de Casa
nieuw leven inblazen. Hier is echter ook geld voor nodig. Daarom, een
dringend  verzoek  aan  allen  die  hun  lidmaatschap  nog  niet  hebben
voldaan, dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

Het is geen probleem, nu onze gastvrouw u niet kan ontvangen, als u
dit bedrag via onze bankrekening overmaakt.

Bankrekening: IberCaja:

IBAN: ES05 2085 8192 4103 3016 5614

BIC: CAZRES2Z

Wij wensen u in deze crisis heel veel sterkte toe. U staat er niet alleen 
voor. 

We doen het samen! 

We hopen u zeer binnenkort weer te mogen ontmoeten in onze Casa.

Het Bestuur NTV Denia
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Van de redactie

Stuur uw kopij naar redactie@ntvdenia.com

INLEVEREN KOPIJ:

Inleveren kopij Uitgave Nieuwsbrief
mei 29 april 6 mei

juni 27 mei 3 juni

juli 24 juni 1 juli Flyer

augustus 29 juli 5 augustus Flyer

Helaas zijn alle evenementen
vervallen of uitgesteld 

in verband met de
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Van het bestuur

De evenementen bij de NTV

Jammer dat de evenementen die gepland stonden
voor de komende periode niet door kunnen gaan. 

Autopuzzeltocht op 20 maart jl.

Er is heel veel werk verzet voor de organisatie van de Autopuzzeltocht.
Veel  leden hebben zich hiervoor aangemeld en ook al  betaald.  Het
spreekt vanzelf dat wij deze bedragen zullen terugbetalen.

Activiteiten Casa

Omdat  de Casa voor onbepaalde tijd  gesloten is kunnen we elkaar
voorlopig  niet  ontmoeten op de kaartavonden,  voor  het  biljarten de
populaire  Pubkwis  of  tijdens  de  inloopochtenden  in  de  Casa.  De
Paasbrunch en de Tournedos/Zalm maaltijden gaan ook niet door. Dit
geldt ook voor de andere clubactiviteiten zoals het Jeu de Boules, de
Spaanse les, Pilates, schilderen en wandelen.

Heel jammer.

Evenementencommissie

Op het moment van sluiting van de Casa waren we al druk bezig om 
een evenementencommissie te vormen. 

We hopen van harte dat  deze crisis  heel  snel  weer  voorbij  is;  een
evenementencommissie  kan  zich  dan  weer  richten  op  alle  leuke
evenementen die wij in het verleden gewend waren voor onze leden te
organiseren.

Het belangrijkste op dit moment is om gezond te blijven. 

Gelukkig dat we de mogelijkheid hebben om via de telefoon of via 
Whatsapp contact met elkaar te hebben. 

Pak gewoon de telefoon. U kunt altijd een beroep doen op het Bestuur.

Zomaar om te praten als u daar behoefte aan heeft. 

Wij zijn er voor u,

Het Bestuur NTV Denia
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Verslag Etentje Kaartclub

Afgelopen donderdag  5 maart zijn we met de kaartclub gezellig gaan
eten in Denia. We waren met maar liefst 34 man aanwezig.

We hebben heerlijk genoten van een driegangen menu voor een zeer
schappelijke prijs.

Ondanks  de  grote  groep  had  iedereen  op  tijd  zijn  eten,  met  een
perfecte bediening. Dat maak je niet vaak mee.

Wat mij opviel was de saamhorigheid en gezelligheid; veel gelachen,
gekletst en gezongen.

Lieve  Gerda  en  Albert  ga  zo  door  en  heel  erg  bedankt  voor  de
organisatie en locatie.

Op naar het volgende kaartavondje en ………. etentje.

Vera Smit
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Zorginstellingen en uw gezondheid

We zijn ons allemaal bewust dat we hier in Spanje
ons in een zeer ongewone en serieuze situatie
bevinden.

Mocht u  vragen hebben over uw gezondheid in verband met het 
coronavirus dan kunt u zich altijd richten tot de zorginstanties.

We hebben de particuliere instanties op een rijtje gezet met de 
contactpersonen en hun telefoon en/of e-mail adres om deze 
beschikbaar te hebben in het geval u daar behoefte aan hebt.

Zorginstelling Contactpersoon Telefoon

Clinica San Carlos Dr. Henk Landa 606 428 274

Hospital Clinica Benidorm Astrid ten Zeldam 639 312 615

IMED Levante Rubén del Campo Álvarez 608 555 803

Zij die aangesloten zijn bij het Spaanse zorgsysteem kunnen zich 
wenden tot de het Centro Salud van hun woonplaats of Hospital Denia.

In noodgevallen is altijd 112 beschikbaar en het speciale coronavirus 
telefoonnummer voor de Comunidad Valenciana 900 300 555

LET OP Als u denkt dat u mogelijk de symptomen van de virus hebt, 
NOOIT naar de dokter/centro salud/hospital gaan maar eerst bellen!

Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?

Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid, 
en longontsteking.

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

● Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of 
koorts. Dit zijn milde klachten.

● Mijd sociaal contact.

● Beperk bezoek aan kwetsbare personen. 

● Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 
graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp 
nodig hebt.

● Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt 
gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.
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Bewegingsvrijheid
beperking in Spanje

Quedate en casa!

1. Tijdens de geldigheidsduur van de alarmtoestand mogen mensen 
alleen gebruik maken van de openbare wegen om de volgende 
activiteiten uit te voeren:
. Aankoop van voedsel, geneesmiddelen en basisbehoeften.
. Bijstand aan gezondheidscentra, diensten en instellingen.
. Reizen naar de werkplek om hun werk, professionele of 

zakelijke dienstverlening uit te voeren.
. Terugkeren naar de gewone verblijfplaats.
. Hulp en zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke 

personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbare 
mensen.

. Verplaatsing naar financiële en verzekerings kantoren.

. Door overmacht of noodzaak.

. Elke activiteit mag slechts individueel worden uitgevoerd, 
tenzij vergezeld door mensen met een handicap of om een 
andere gerechtvaardigde reden.

2. Evenzo mogen particuliere voertuigen op de openbare wegen rijden
om de in het vorige punt genoemde activiteiten uit te voeren of om 
te tanken bij benzinestations.

3. In ieder geval moeten bij elke verplaatsing de aanbevelingen en 
verplichtingen van de gezondheidsautoriteiten worden nageleefd.

4. De minister van Binnenlandse Zaken kan om redenen van 
volksgezondheid, verkeersveiligheid of verkeersveiligheid of de 
beperking van de toegang van bepaalde voertuigen om dezelfde 
redenen besluiten de verkeerscirculatie op wegen of gedeelten 
daarvan te sluiten.
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Mondkapjes zelf maken

Mondkapjes zijn niet meer te krijgen maar
ik  ben  van  de  generatie  die  de  tweede
wereldoorlog  nog  bewust  hebben
meegemaakt en er ook aan alles gebrek
was  en  daardoor  waren  we  zeer
vindingrijk geworden. 

Een mondkapje kan je ook zelf maken .

Neem  een  wit  of  lichtgekl.washandje  en  stop  in  de  opening  een
opgevouwen vel van een keukenrol. Ik heb gelezen dat het een goede
filter is.

Om het op je gezicht te bevestigen moet er boven en onder op maat
een  elastieken  band  aan  bevestigd  worden.  Sommige  huisvrouwen
zullen dit misschien nog wel ergens in het naaimandje hebben liggen
maar zo niet, neem dan een onderbroek waar altijd elastiek in of aan
zit, haal dit eruit of knip het eraf, maak het op maat en naai het aan de
punten van het washandje vast zodat daarmee het washandje voor de
mond en neus gehouden wordt.

Na gebruik  haalt  u  het  papier  eruit,  was in  een sopje  (het  virus  is
allergisch voor zeep) en na drogen weer een nieuw vel keukenrol erin
en is het weer opnieuw te gebruiken. Misschien niet zo elegant om te
dragen  maar  u  beschermt  wel  uzelf  en  anderen.  Zelfs  een  beetje
handige man kan dit wel voor elkaar krijgen denk ik.

Ik wens iedereen veel sterkte in deze onafzienbare catastrofale 
periode.

Rien Versprille
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Alarmnummers

112  Algemeen
Voor alle noodgevallen, politie, brandweer en ambulance

091  Policia Nacional

062  Guardia Civil

092  Policia Local

De Policia Local van Dénia heeft ook een 24/7 alarmlijn:
96 646 70 08

22



Hallo wandelaars van de NTV

Op 12 maart nam ik contact op met de voorzitter en overlegde, i.v.m.
de toen langzaamaan ontstane situatie omtrent het coronavirus. of ik
de wandelingen wel door kon laten gaan.
De volgende dag gaf zij mij, naar aanleiding van een onderhoud met
de gemeente, het advies om te stoppen.
Op 13 maart  heb ik  dan ook  de wandeling  ter  plaatse afgelast  en
gezien de omstandigheden nu was dit dus het einde van het wandel
seizoen 2019/2020.
Hierbij wens ik alle wandelaars een fijne en mooie zomer toe en hoop
jullie half oktober weer te begroeten op onze wandelingen.
Hopende op betere omstandigheden groet ik u allen,

Cor

Die hartklep maken wij perfect,
vertelt de cardioloog.

Die kan nog jaren, jaren mee.
Zo op het oog!

De PSA is fors gedaald?
aldus de uroloog.

Prostaatje is nu weer als nieuw.
Zo op het oog!

Ik loop nog alle dagen hard
Ik rek en strek nog hoog.

Kortom, ik ben nog aardig jong
Zo op het oog!

Ach al dat NTV spul
Dat hoeft echt geen betoog.

Dat blijven taaie rakkers, hoor
Zo op het oog!

Overdenking

Onbekende dichter geïnspireerd door Annie MG Schmidt?
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Foto’s terras

Bomen op het terras gesnoeid na de storm

Boom verwijderd en bestrating gedeeltelijk vernieuwd
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Puzzel pagina

Om de puzzels op papier in te vullen kunt u deze pagina op uw printer
afdrukken. Eerst dient u de Nieuwsbrief te downloaden van de website
NTV  door  op  Zelf  downloaden te  klikken  en  daarna  kunt  de
geselecteerde  pagina  afdrukken  zoals  u  voor  uw apparaat  gewoon
bent te doen.

Sudoku gemiddeld

Sudoku moeilijk
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Ik heb Dieneke leren kennen in 1989 op de Spaanse les. Zij was een
fijne,  gezellige  en  laconieke  vrouw,  ontzettend  gastvrij  en
geïnteresseerd in de mensen!

Hun mooie huis met prachtige tuin stond altijd open voor vrienden en
ook de hele uitgebreide Nederlandse familie. Alles kon! Ook gingen ze
graag op reis door Spanje, liefst via diverse Paradores. Ze hield van de
schoonheid  en  cultuur  van  Spanje  en  niet  te  vergeten  de  diverse
bodega's onderweg! Er gingen dan altijd wel een aantal dozen mee
terug naar Denia. Tijdens de busreisjes van de NTV ging er steevast
een  zelfgebakken  CD  mee  met  daarop  maar  één  enkel  nummer:
“Antonio”  van  Rita  Hoving  hetgeen  zij  luidkeels  en  met  glimoogjes
meezong.

De favoriete sport was bridge en dat speelde ze ook goed en vaak en
ze wilde ook best een beetje gokken erbij. Ook heeft ze diverse jaren
thuis een groepje bijles gegeven.

Na het bridgen werd er vrijdags altijd met een groep gegeten, liefst in
een goed restaurant, want als iemand zei: "gaan we naar de chinees",
was  meteen  haar  antwoord:  "Nee,  chinees  is  niet  koken  en  ik  wil
vrijdags uit eten". En dat gebeurde dan ook meestal wel.

Ik ben blij dat ik haar zoveel jaren gekend heb, ze is lang heel flink
geweest, maar nu was het kaarsje op!

We zullen haar missen en wensen Jacques en de familie veel sterkte.

Mieke Heerkens 
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Resistré, volkslied tegen het coronavirus
Ik zit nu in Altea en van wandelen komt niet veel meer, helaas. Ik vlieg
op hopelijk 27 april terug naar Zweden. Voorlopig kijk ik uit op zee en
de rots van Calp.
Om toch iets te doen te hebben heb ik het Spaanse lied Resistiré (Ik
zal  me verzetten)  van het  duo  Dúo Dinámico  naar  het  Nederlands
vertaald; geen letterlijke vertaling, maar zo dat het (na enige oefening)
mee te zingen is. 

Veel sterkte, Roland Bol

Zie de video op: www.youtube.com/watch?v=K1rKj6XMt4Q

Ook al zou ik ieder spel verliezen
ook al slaap ik helemaal alleen
ook al heb ik niets meer om te kiezen
en al blijf ik haast niet op de been

ook al is de stilte oorverdovend
ook al denk ik aan ons terug met pijn
ook al was de toekomst veelbelovend 
en al zou ik samen willen zijn 

Mij krijg je niet! Want ik blijf op mijn stuk staan
Ik heb een wil van ijzer 
en een olifantenhuid
En ook al stormt het in mijn leven, ook al buig ik
laat mij m’n eigen gang maar gaan
dan kom ik er wel weer uit

Mij krijg je niet!  Want ik zal blijven leven
met mijn verdriet,  de slagen
maar knock out gaan zal ik niet
En ook al droom ik van een toekomst die geen kans heeft      
Mij krijg je niet! Mij krijg je niet!

Ook al is de wereld z’n magie kwijt
ook als ik mijn stem niet meer herken
ook als ik getroffen ben door droefheid
en ik zelf mijn ergste vijand ben

ook al moet ik met mijn ziel betalen
ook al heb ik mij voorgoed vergist
ook al komt de duivel mij ook halen
of als jij me toch een beetje mist

Het wordt gespeeld via luidsprekers op de balkons om de buurt op te 
vrolijken,meegezongen en gedeeld op sociale netwerken.
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Zelf brood bakken

Als  we  dan  toch  thuis  moeten  zitten  zouden  we
misschien zelf eens brood kunnen bakken. Hier het
recept en de werkwijze.
BASISDEEG voor twee broden van ca.750 gram.
1 kg. witte bloem, 6 dl melk of 5 dl.water, 40 gr. verse gist of 30 gr
poeder (levadura), 20 gr zout, evt.20 gr. Boter, iets suiker.
Deegtemp. ong. 25-28 graden. Oven op de hoogste stand 240 gr.
Eerste rijs 20-25 min. Tweede rijs 12-15 min. Laatste rijs 25-30 min.
Baktijd 30-40 min. Het werk duurt niet zo lang maar door de rijstijden
neemt alles bij elkaar wel wat tijd in beslag.
Warm het vocht en vermeng met de verse gist, neem hiervoor niet al
het vocht zodat u er zeker van bent dat alle gist in het deeg komt met
de rest van het vocht kunt u een beetje meer of minder bijvoegen om
een goed kneedbaar deeg te krijgen. Poedergist wordt door de bloem
gemengd. Meng met de bloem in een grote kom en dan het zout en de
boter en een schepje suiker erbij kneden. Als u integraal verkiest meng
dan naar eigen inzicht tarwezemelen toe (supermarkt). Het deeg mag
niet te slap zijn en dan op de werkbank slaat u net zo lang het deeg
erop tot het niet meer aan je handen plakt. Dat is het bewerken van de
gluten.
Doe het deeg in een kom waar een beetje bloem in is gestrooid en laat
met folie erover ca. 25 min. rijzen op een wat warme plaats. Sla dan
het deeg goed plat rol het op en laat weer een kwartier rijzen. Vet twee
langwerpige blikken  in  met  olie  en druk  het  deeg  goed  plat  beetje
vierkant, rol het op en leg in het blik met het slot naar onderen. Laat nu
zolang rijzen tot het deeg mooi boven het blik uitkomt ong. 35-40 min.
en dan direct in de voorverwarmde oven mooi bruin bakken ong. 30-40
min. Na het bakken het brood direct uit de vorm halen en op een rek
afkoelen. Om een mooie glans op het brood te krijgen strijkt u gewoon
water met een kwastje of schone afwasborstel over het brood direct
nadat het uit de oven komt.
Lukt het de eerste keer niet probeer het dan nog eens. Mijn ervaring is
dat  de  bloem  van  de  Lidl  het  beste  is,  Carrefour  heb  ik  nog  niet
geprobeerd.
In  de  diepvries  bewaren?  Snij  het  brood  eerst  met  een  (electr.)
zaagmes.
Succes en eet smakelijk, Rien.
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RECEPT van de maand, Rien Versprille

Kalkoenschnitzels uit
Piëmont

Benodigd:  2  kalkoenfilets  of  1  waar  er
twee uit  gaan,  1 ei,  50 gr.  paneermeel
vermengd met 50 gr.  geraspte oude of
Parmezaanse kaas.  50 gr.  Bloem,  100
gr. Boter. Eventueel wat room of crème
fraîche, peper en zout.

Leg het kalkoenvlees, ongeveer 140 gr. p.p. onder plasticfolie en sla
het vlees plat op een vleesplank met een bijltje of een stevig handvat
van een groot  mes  (soms zijn  de filets  hier  in  Spanje  al  heel  dun
gesneden).  Bestrooi met peper en zout.  Haal ze door de bloem en
daarna  door  het  losgeklopte  ei  en  paneer  in  het  gemengde
paneermeel.

Bak in boter op een zacht vuur aan beide kanten lichtbruin. Voeg af en
toe een klontje boter toe om verbranden te voorkomen. Houd ze warm
in oven of warme koekenpan.

Maak de saus naar wens af met een scheut room en eventueel een
theel. tomatenpuree. Ik doe er wel eens een scheut droge sherry bij.

Maar eerst:

Was een willekeurige aantal kleine aardappeltjes schoon, halveer, leg
de snijkant op een bord en laat in de magnetron half gaar worden op
de hoogste stand. Oppassen want zijn vlug te gaar. Laat wat afkoelen,
snij in plakken, met de schil eraan, beetje zout en peper erop en bak
ze  in  olie  en/of  boter  lichtbruin  en  gaar.  Snij  een  grote  tomaat  in
tweeën,  bestrooi  de  open  kant  met  peper  en  zout  en  ,als  er  is,
peterselie  en  laat  die  eerst  naast  de  aardappel  meebakken.  Voor
opdienen een minuut in de micro goed warm worden.

Bent u liefhebber van veel verse groente serveer er dan broccoli of
sperzieboontjes bij.

Succes en eet smakelijk,

Rien
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Functionarissen

Advertenties Annelies Akkerman.................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Barbeheer Ad de Waal
barbeheer@ntvdenia.com

Bibliotheek Carola Gleichman..................698 247 939 
carola.gleichman@gmail.com

Externe contacten Annelies Akkerman................638 135 754
voorzitter@ntvdenia.com

Evenementen
evenementenbestuur@ntvdenia.com

Gastheer/vrouw Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg  @  gmail.com 

Redactie Steef van den Deijssel
redactie@ntvdenia.com

Websitebeheer Hans Geene
webmaster@ntvdenia.com
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Denia Bridge Club
Leden van de NTV kunnen zonder
contributie  verschuldigd  te  zijn
aan  de  Denia  Bridge  Club,
deelnemen  aan  hun  bridge-
activiteiten in de Casa: 
Contactpersoon:  Kees van Eck 
Telefoonnummer:  965 785 387
E-mail: 
vaneckcornelis@gmail.com

Maandag 16.00 – 19:30
Woensdag 16.00 – 19”30
Vrijdag 16.00 -  19:30
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Clubleiders

Biljart Leo Duijkers...........................616 369 545

Workout/Pilates Hanka van der Flier................966 408 036
bofli@telefonica.net

Hobbyclub Thea de Boer.........................+31 646 159 359
theadeboermajenburg  @  gmail.com 

Jeu de Boules Frank Rijsdijk..........................965 786 573
heikefrank@hotmail.nl............618 226 745

Klaverjassen Gerda en Albert van der Meer.+31 644 884 287
a.vandermeer2@gmail.com

De Dinsdagavond Ad de Waal.............................669 251 038
a  ddewaal46@gmail.com

Schilderen Martien Geurts
martgeurts54@gmail.com

Spaanse les Info bij bestuursleden

Wandelen Cor van den Arend..................960 130 880
................................................679 093 778
cvdarend  @hotmail.nl
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Index Adverteerders:

pag. 2..........Binck Bank
30.........Antonio Pérez López Spaanse leraar
24.........Auto Dénia Opel
40.........Barbaras Boutique
40.........Bataller, Fernando & Kruithof Advocaten
44.........Camarot verzekeringen
8.........Cathy de Bos Fysiotherapie

32.........Centro Dental
14.........Ciudad Patricia
38.........Computer Care
36.........Construcciones Duque
34.........Correduria de Seguros
20.........Dénia Osteopath
38.........Diferente Supermercado
18.........Dr. Henk Landa San Carlos
8.........Duit TV

34.........Fisiodenia
18.........Flores Notarieel Jurist
30.........Hak & Rein Vos Notaris en Juridisch Adviseur
8.........Haring en Co
4.........Hospital Clinica Benidorm

20.........Janett Friseur
26.........Konfort Matrassen
12.........Kuiper Internationaal Verhuizer
40.........Medifit Orthopeed
10.........Oftalvist
20.........Pure Beauty
28.........Restaurante Teneré
40.........Rian van Rijsbergen Psycholoog
8.........Servitur 
6.........Tandarts Willem Rutten

32.........Verbeek verzekeringen
16.........Xeresa del Monte
43.........Yorkshire Linen
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Nederlandse Interkerkelijke Gemeente te Dénia

Evangelio-El Arca de Noé, C\ Sanchis Guarner 9 Dénia

Pastorie: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, te Dénia
Bezoek gaarne telefonisch aankondigen. Tel: 96 579 9180 
Website: www.kerkdenia.nl

Kerkdienst iedere zondag om 11.00 uur. 
Aansluitend drinken we een kopje koffie.

Planningsoverzicht  Predikanten Dénia  

2020 Naam Plaats
mrt/apr Henk Blankespoor Den Haag
mei/jun Wilma vd Linden Steenwijk
jul Willem van Buuren Oosterbeek
aug Hans Reedijk Kwadijk
sep/okt Ronald Ootjers Zaandam
nov/dec Rob Quispel Amersfoort

Wilt u meerijden of hebt u een routebeschrijving nodig, bel dan met: 
Derk Rozema: tel. 686 717 454
Bram Gerth: tel. 684 452 491
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	LET OP Als u denkt dat u mogelijk de symptomen van de virus hebt, NOOIT naar de dokter/centro salud/hospital gaan maar eerst bellen!
	Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19?
	Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?
	● Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten.
	● Mijd sociaal contact.
	● Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
	● Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
	● Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.
	Foto’s terras
	Bomen op het terras gesnoeid na de storm
	Boom verwijderd en bestrating gedeeltelijk vernieuwd


